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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

FUNDACJA SZANSA DLA NIEWIDOMYCH

Kraj          POLSKA Województwo     
MAZOWIECKIE

Powiat WARSZAWA

Gmina WARSZAWA Ulica UL. CHLUBNA Nr domu 88 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 03-051 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 22 510 10 99

Nr faksu E-mail 
szansa@szansadlaniewido
mych.org

Strona www www.szansadlaniewidomych.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2009-04-24

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01315430000000 6. Numer KRS 0000260011
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

Marek Kalbarczyk - Prezes Zarządu

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli 
lub nadzoru)

Jacek Kwapisz - Przewodniczący Rady Fundatorów
Leonora Bużańska - Członek Rady Fundatorów
Renata Wardecka - Członek Rady Fundatorów
Andrzej Pokorski - Członek Rady Fundatorów

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. tworzenie równych szans życiowych dla osób 
niepełnosprawnych, a w szczególności dla osób niewidomych i 
słabowidzących poprzez ich rehabilitację zawodową i adaptację 
społeczną,
2. działalność charytatywna na rzecz osób niewidomych i 
słabowidzących,
3. promowanie edukacji, działalność oświatowa prowadzona na 
rzecz niewidomych 
i słabowidzących uczniów i osób dorosłych,
4. upowszechnianie wiedzy na temat edukacji, rehabilitacji oraz 
kompleksowej pomocy osobom niewidomym i słabowidzącym, w 
tym prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej dla rodzin i 
osób zawodowo zajmujących się pracą i współpracą 
z niewidomymi i słabowidzącymi,
5. przygotowywanie i kształcenie kadr pomagających osobom 
niewidomym i słabowidzącym w zakresie edukacji, rehabilitacji, 
integracji społecznej,
6. pomoc dzieciom, osobom niewidomym i słabowidzącym w nauce 
i adaptacji do środowiska sprawnych rówieśników oraz 
podejmowanie działań na rzecz integracji obu tych środowisk,
7. promocja zatrudnienia, aktywizacja zawodowa osób niewidomych 
i słabowidzących pozostających bez pracy lub zagrożonych utratą 
pracy,
8. promowanie, wspieranie rozwoju i upowszechnianie kultury i 
sztuki wśród osób niewidomych i słabowidzących,
9. promowanie, wspieranie rozwoju, upowszechnianie kultury 
fizycznej, rekreacji, sportu, turystyki wśród osób niewidomych i 
słabowidzących,
10. ochrona praw, działalność na rzecz przestrzegania praw osób 
niepełnosprawnych,
11. kształtowanie świadomości społecznej, opinii publicznej i 
popularyzowanie wiedzy na temat specyficznych potrzeb, 
możliwości, sytuacji społecznej osób niewidomych 
i słabowidzących oraz ich rodzin,
12. reprezentowanie interesów środowiska niewidomych i 
słabowidzących oraz ich rodzin,
13. działalność ekspercka, inicjowanie badań naukowych w 
dziedzinie oceny, terapii widzenia, edukacji, rehabilitacji, ochrony 
zdrowia osób niewidomych i słabowidzących,
14. działalność na rzecz rodzin, opiekunów osób 
niepełnosprawnych oraz wolontariuszy.
1. organizowanie i prowadzenie niepublicznych placówek 
edukacyjnych i poradni specjalistycznych,
2. inicjowanie, propagowanie i prowadzenie różnych form pomocy, 
samopomocy, poradnictwa, wymiany doświadczeń i informacji dla 
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 
organizacji na podstawie statutu organizacji)                       

osób niewidomych i słabowidzących, ich rodzin; inicjowanie, 
organizowanie i prowadzenie lokalnych środowiskowych grup 
wsparcia dla rodzin i grup samopomocy,
3. organizowanie szkoleń dla osób niepełnosprawnych oraz osób 
pracujących z nimi i świadczących na ich rzecz pomoc w różnych 
dziedzinach,
4. opracowywanie raportów o sytuacji społecznej osób niewidomych 
i słabowidzących oraz ich rodzin,
5. organizację spotkań, zebrań, szkoleń, zjazdów, wyjazdów, 
prelekcji, konferencji, wykładów, dyskusji,
6. organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji, 
sympozjów, seminariów, kursów, szkoleń z udziałem 
profesjonalistów z różnych dziedzin medycyny, rehabilitacji, 
edukacji, techniki i terapii dla osób niepełnosprawnych oraz 
zaangażowanych w leczenie, rehabilitację, edukację i wszelką 
pomoc osobom niewidomym i słabowidzącym,
7. prowadzenie poradnictwa skierowanego do osób 
niepełnosprawnych, ich rodzin, a także osób pracujących z osobami 
niepełnosprawnymi,
8. działalność dokumentacyjną i wydawniczą, a zwłaszcza 
gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie i wydawanie 
wszelkich publikacji dotyczących problematyki osób niewidomych i 
słabowidzących, w tym opracowywanie i rozpowszechnianie 
poradników a także gromadzenie wszelkiej dokumentacji, w tym 
również filmowej i fotograficznej związanej z realizacją celów 
statutowych,
9. prowadzenie banku informacji o osobach niewidomych i 
słabowidzących oraz o formach dostępnej pomocy dla tej grupy 
niepełnosprawnych,
10. wspieranie badań naukowych i prac projektowych dotyczących 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
11. inicjowanie i wprowadzanie nowoczesnych metod rehabilitacji i 
edukacji,
12. promowanie metod terapii, edukacji, wychowania, rehabilitacji 
osób niewidomych 
i słabowidzących w oparciu o własne doświadczenia,
13. udzielanie pomocy oraz prowadzenie poradnictwa dla osób 
niewidomych 
i słabowidzących w zakresie zdobywania umięjętności zawodowych 
oraz pośrednictwo pracy dla osób niewidomych i słabowidzących,
14. organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, turnusów 
specjalistycznych i ogólnousprawniających oraz innych form 
sezonowego wypoczynku, rekreacji, rehabilitacji dla osób 
niewidomych i słabowidzących, poza miejscem ich stałego pobytu,
15. organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu 
lokalnym, krajowym i międzynarodowym dla osób niewidomych i 
słabowidzących, ich rodzin i opiekunów,  a także prowadzenie 
innych form usprawniania fizycznego osób niewidomych i 
słabowidzących,
16. organizowanie wystaw, festynów, konkursów i innych imprez 
kulturalnych dla osób niepełnosprawnych lub z ich udziałem,
17. organizowanie wystaw, prezentacji sprzętu rehabilitacyjnego 
oraz najnowszych rozwiązań technicznych w dziedzinie 
oprogramowania skierowanych do osób niepełnosprawnych, w tym 
niewidomych i słabowidzących,
18. organizowanie koncertów charytatywnych, aukcji, festynów i 
innych imprez integracyjnych,
19. współdziałanie z organami władzy, organami administracji 
rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi i osobami 
fizycznymi, podmiotami gospodarczymi w kraju i za granicą we 
wszystkich formach dozwolonych prawem służące celom 
statutowym Fundacji,
20. współpracę ze środkami społecznego przekazu w zakresie 
upowszechnienia wiedzy na temat potrzeb osób niewidomych, 
słabowidzących oraz ich sytuacji życiowej, zawodowej i społecznej,
21. wspieranie (m. in. informacyjnie, szkoleniowe) innych 
organizacji pozarządowych działających na rzecz osób 
niepełnosprawnych, a w szczególności niewidomych i 
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słabowidzących,
22. organizowanie działalności charytatywnej, akcji społecznych i 
zbiórek publicznych na rzecz osób niewidomych i słabowidzących,
23. popieranie i wprowadzanie w życie idei integracji osób 
niepełnosprawnych
w społeczeństwie,
24. podejmowanie działań mających na celu zapobieganie 
izolowaniu niepełnosprawnych
w społeczeństwie, ochrony praw, działalności na rzecz 
przestrzegania prawa osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych 
i słabowidzących,
25. reprezentowanie interesów środowiska niewidomych i 
słabowidzących oraz ich rodzin,
26. propagowanie działalności Fundacji,
27. Fundacja tworzy i prowadzi Narodowy Instytut Niewidomych.

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 
ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających 
bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
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Główne działania (nieodpłatne) OPP w 2012 roku.
Od 1999 roku Fundacja organizuje Międzynarodową Konferencje REHA FOR 
THE BLIN IN POLAND®. REHA stanowi świetną okazję poznania problemów 
niewidomych i niedowidzących, świata dotyku i dźwięku, nowoczesnego sprzętu 
rehabilitacyjnego oraz metod, które mogą zniwelować skutki inwalidztwa wzroku. 

X edycja REHA FOR THE BLIND IN POLAND odbyła się w Multikinie w 
Warszawie w dniach 6-7 grudnia 2012 roku. Przybyło na nią około 2 600 gości z 
kraju i zza granicy. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęła Małżonka 
Prezydenta RP - Anna Komorowska. Patroni: Jarosław Duda  –  Pełnomocnik 
Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Adam Struzik –  Marszałek Województwa 
Mazowieckiego, Hanna Gronkiewicz –  Waltz, Prezydent Miasta Stołecznego 
Warszawy. Patroni medialni to m.in.: TVP Info, Tygodni Przegląd, NGO.pl, 
Niepelnosprawni.pl, Niewidzialni FM, Tramwaje Warszawskie, Metro 
Warszawskie. Swojego wsparcia w promowaniu świata otwartego dla 
niewidomych udziela nam coraz więcej partnerów. W roku 2012 nasze działania 
i ideę poprało blisko 200 instytucji, firm i osób, którym los osób niewidomych nie 
jest obojętny.
Wygłoszono 29 referatów i prezentacji m.in. pt.: "Przeszczepy komórek 
macierzystych w leczeniu schorzeń wzroku - próby kliniczne" - dr hab. nauk 
med. Leonora Bużańska, profesor PAN; "Multisensoryczne poznawanie świata - 
turystyka dla wszystkich" - dr hab. inż. arch. Marek Wysocki, Politechnika 
Gdańska; "Czy kultura, turystyka i sport są osiągalne dla osób 
głuchoniewidomych" - Małgorzata Książek, Grzegorz Kozłowski,  Towarzystwo 
Pomocy Głuchoniewidomym; "Prawa osób niepełnosprawnych wynikające z 
ratyfikowanej przez Polskę konwencji o prawach osób niepełnosprawnych" - 
prawnik Katarzyna Heba, Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 
"Audiodeskrypcja w kulturze i przestrzeni publicznej" - Justyna Mańkowska, 
Fundacja Katarynka. Skrót wystąpień znaleźć można w biuletynie 
pokonferencyjnym, który szczegółowo podsumowuje X edycję Konferencji.
W czasie dwóch dni konferencyjnych goście mieli możliwość obejrzenia wystawy 
sprzętu i oprogramowania dla osób z dysfunkcją wzroku prezentowanego przez 
wystawców z Polski oraz spoza jej granic. Ponadto zorganizowane zostały 
dodatkowe atrakcje:
- ogłoszenie wyników konkursu IDOL 2012 i wręczenie nagrody zwycięzcom,
- Cała Polska czyta dzieciom, czytamy i my! - w kąciku dla najmłodszych bajki 
czytał aktor Łukasz Nowicki
- turniej ping ponga dla niewidomych
- bezpłatne porady dotyczące kreowania wizerunku połączone z nauką makijażu
- Gabinet dotyku i dźwięku, a w nim m.in. turnieje strzelania bezwzrokowego i 
konkursy z nagrodami
- kiermasz książki
- prezentacja osiągnięć placówek oświatowych, organizacji pozarządowych...
- pokaz dwóch filmów z audiodeskrypcją: "Epoka lodowcowa 4" i "Sherlock 
Holmes: Gra Cieni"
- koncert Mieczysława Szcześniaka
- pokaz golfa dla niewidomych
- wizyta Mikołaja, który rozdał prezenty
W konferencji wzięło udział blisko 50 firm, organizacji pozarządowych. 
Konferencja podsumowała działalność Fundacji, która w roku 2012 obchodziła 
20 lat.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

cały kraj

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
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2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym

Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

7000

100

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie 
sprawozdawczym

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Główne działania (nieodpłatne) zostały wymienione i opisane w 
punkcie II.1. Oprócz nich Fundacja w 2012 roku kontynuowała w 
ramach umowy wieloletniej zawartej z PFRON, realizację projektu 
"Niewidomi biznesmeni - czas na własną firmę". Projekt 
realizowany był w 5 województwach: mazowieckim, opolskim, 
lubuskim, lubelskim, pomorskim. Jego celem jest zmotywowanie 
osób niewidomych i słabowidzących do założenia własnej 
działalności gospodarczej. W ramach szkoleń i indywidualnych 
konsultacji beneficjenci zdobywają m.in. kompleksową wiedzę o 
możliwościach uzyskania z różnych źródeł dofinansowania na 
założenie własnej działalności gospodarczej. Fundacja udziela 
swoim podopiecznym wsparcia, zarówno merytorycznego, jak i 
praktycznego, aby osoby niewidome i słabowidzące były gotowe 
na zalożenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Ta 
grupa osób niepełnosprawnych jest grupą o zwiększonym ryzyku 
wykluczenia społecznego. Mimo dużej ilości projektów na rzecz 
niepełnosprawnych, trudno jest znaleźć działania uwzględniające 
specyficzne potrzeby osób z wadami wzroku. Doświadczenie 
pozwoliło nam wypracować efektywne metody pracy i sposoby 
dostosowania materiałów do potrzeb inwalidów wzroku. Dla tej 
grupy skuteczną rehabilitacją jest praca zawodowa, która rozwija 
umiejętności społeczne i pomaga pokonywać bariery 
psychospołeczne. Niestety, niewielu pracodawców decyduje się 
na zatrudnienie osób z niepełnosprawnością wzrokową, dlatego 
też postanowiliśmy dać szanse inwalidom wzorku na "wzięcie 
spraw w swoje ręce" i pomóc im w założeniu oraz prowadzeniu 
własnej działalności gospodarczej. Poprzez projekt przekonujemy 
osoby niewidome i słabowidzące do wzmożonej pracy; 
przekonujemy, że nie mogą być bierni i czekać na odpowiednią 
dla siebie ofertę pracy, lecz sami, jako przedsiębiorcy tworzyć dla 
siebie i innych przyjazne miejsca pracy. Głównym celem projektu 
jest poprawa aktywności ekonomiczno-zawodowej oraz integracja 
społeczna osób niewidomych i słabowidzących. Cel główny 
osiągany jest poprzez realizację celów szczegółowych tj.
- udzielanie kompleksowej pomocy w rozpoczęciu działalności 
gospodarczej i pozyskaniu na nią środków,
- szkolenia z zakresu efektywnego prowadzenia własnej 
działalności gospodarczej,
- przełamywanie barier psychospołecznych.
Zamierzone cele były i są realizowane poprzez warsztaty oraz 
indywidualne poradnictwo w placówkach dostosowanych do 

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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specyficznych potrzeb uczestników projektu.
Ważnym elementem projektu jest pomoc przy stworzeniu przez 
uczestnika biznes planu, który wykorzystywany jest przy 
działaniach zmierzających do sfinalizowania pomysłu 
samozatrudnienia. Aby pomoc świadczona była w jak najlepszy 
sposób, udostępniliśmy także bezpłatną infolinię dla osób 
zainteresowanych.
Fundacja kontynuowała realizację projektu pn. "Tyflopunkt - droga 
do samodzielności". Projekt realizowany był w 10 
województwach: mazowieckim, pomorskim, lubuskim, lubelskim, 
podkarpackim, opolskim, małopolskim, łódzkim, warmińsko-
mazurskim i świętokrzystkim. Celem projektu było podniesienie 
poziomu umiejętności, a co za tym idzie - samodzielności osób z 
dysfunkcją wzroku poprzez:
- nowoczesne, kompleksowe i zintegrowane działania 
wykorzystujące najnowszą technologię rehabilitacyjną,
- wieloletnie doświadczenie pracowników i współpracowników, 
najlepszych specjalistów w tej dziedzinie w Polsce,
- efektowne metody pracy z osobami niewidomymi i 
słabowidzącymi poprzez zajęcia indywidualne i grupowe.
Znamy realną sytuację i potrzeby osób z dysfunkcją wzroku, gdyż 
w dużej mierze naszymi pracownikami i współpracownikami są 
wybitne osoby niewidome i słabowidzące. Sytuacja taka pozwala 
skutecznie zweryfikować przydatność naszych działań. W tej 
kwestii różnimy się od wielu innych instytucji działających w tej 
dziedzinie. Zależy nam by zagrożone wykluczeniem społecznym 
osoby z dysfunkcją narządu wzroku podniosły poziom 
samodzielności i uczyniły z tego pierwszy i najważniejszy krok do 
pełnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz wykorzystania 
wszelkich możliwości rozwoju edukacyjnego, zawodowego, 
społecznego i kulturalnego. W województkich Tyflopunktach 
osoby niepełnosprawne otrzymują praktyczne porady i niezbędne 
informacje umożliwiające zwiększenie samodzielności, a co za 
tym idzie - podjęcie właściwej decyzji w zakresie doboru 
odpowiednich narzędzi do ich realizowania oraz funkcjonowania 
w lokalnej społeczności. W ramach grupowych i indywidualnych 
działań mających na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie 
umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania 
osób niewidomych i słabowidzących prowadziliśmy i dalej 
prowadzimy skondensowane, kompleksowe szkolenia z zakresu 
rehabilitacji podstawowej, wzbogacone o elementy nowoczesnej 
technologii rehabilitacyjnej, stanowiącej rozwiązania nowatorskie, 
unikalne w skali kraju.
W ramach projektu „Tyflopunkty gwarancją kompleksowej 
samodzielności osób z dysfunkcją wzroku” dofinansowanego 
przez PFRON, Fundacja powołała do życia 6 Tyflopunktów w 
Białymstoku, Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, 
Poznaniu i Wrocławiu, w których beneficjenci uzyskiwali 
kompleksowe porady, korzystali ze specjalistycznego sprzętu 
komputerowego dostosowanego do ich potrzeb, a także odbywali 
rozmowy z psychologiem, doradcą zawodowym, 
tyfloinformatykiem, rehabilitantem. W placówkach odbywały się 
spotkania beneficjentów z otoczeniem osób niepełnosprawnych, a 
także spotkania integracyjne. Zatrudniliśmy 12 nowych 
Tyflospecjalistów, z których 6 to osoby z dysfunkcją wzroku. 
Znamy realną sytuację i potrzeby środowiska, gdyż naszymi 
pracownikami i współpracownikami są wybitne osoby niewidome i 
słabowidzące. W tej kwestii różnimy się od wielu innych instytucji 
działających w tej dziedzinie. Zależy nam, by zagrożone 
wykluczeniem społecznym osoby, podniosły poziom 
samodzielności i uczyniły z tego pierwszy i najważniejszy krok do 
pełnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz wykorzystania 
wszelkich możliwości rozwoju edukacyjnego, zawodowego, 
społecznego, kulturalnego. Cel główny osiągnięty został poprzez 
realizację celów szczegółowych, czyli rozwijanie i usprawnianie 
sieci regionalnych Tyflopunktów, tj. punktów konsultacyjnych, 
stworzonych na terenie całego kraju. W ramach grupowych i 
indywidualnych działań mających na celu nabywanie, rozwijanie i 
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podtrzymanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego 
funkcjonowania, prowadziliśmy i w dalszym ciągu prowadzimy 
kompleksowe szkolenia z zakresu rehabilitacji podstawowej, 
wzbogacone o elementy nowoczesnej technologii rehabilitacyjnej, 
stanowiącej rozwiązania nowatorskie.
W ramach projektu „Z dotykiem przez Lubuskie - przewodnik 
turystyczny dla niewidomych.” dofinansowanego przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Fundacja opracowała i 
wydała przewodnik turystyczny po województwie lubuskim. 
Publikacja kierowana jest do osób niewidomych i ich bliskich, 
dlatego została wydana zarówno w Brajlu jak i w druku 
powiększonym.
W ramach projektu „Ktoś mi bliski jest niewidomy - pomoc 
rodzinom osób niepełnosprawnych.” dofinansowanego przez 
Zarząd Województwa Lubuskiego Fundacja przeprowadziła 
szkolenie z zakresu: psychologii, pedagogiki, tyflorehabilitacji, 
tyfloinformatyki dla członków rodzin osób niewidomych, 
opiekunów oraz wolontariuszy. Podczas zajęć beneficjenci 
dowiedzieli się jak zaakceptować niepełnosprawność w rodzinie, 
otoczeniu, społeczeństwie, w jaki sposób pomóc niewidomym w 
wykonywaniu codziennych czynności, orientacji przestrzennej, jak 
korzystać ze specjalistycznego sprzętu i oprogramowania 
ułatwiającego życie i dostęp do informacji niewidomym. Udział w 
projekcie wzięło ponad 50 osób.
W ramach projektu „Droga do samodzielności – wyjazd na X 
edycję międzynarodowej konferencji REHA For The Blind in 
Poland.” dofinansowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Lublinie zorganizowano wyjazd 50 beneficjentów z 
Lublina i okolic, na międzynarodową konferencję, REHA FOR 
THE BLIND IN POLAND, wraz ze skromnym poczęstunkiem. 
Projekt miał na celu pokazanie osobom z dysfunkcją wzroku jak 
również ich opiekunom, że mogą aktywnie uczestniczyć w życiu 
społecznym oraz zawodowym, mogą przezwyciężyć swoją 
niepełnosprawność żyjąc z nią i niwelując jej skutki.
W ramach projektu „Lubelskie smaki i smaczki - atrakcje 
turystyczne dla niepełnosprawnych.” dofinansowanego przez 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie Fundacja 
opracowała i wydała książkę o zabytkach i kuchni Lubelszczyzny. 
Osoby z dysfunkcją, jak i ich bliscy wzroku znajdą w niej 
przydatne porady turystyczne i kulinarne. Publikacja została 
przygotowana w druku powiększonym oraz Brajlu.
W ramach projektu „Kurs podstawowy obsługi aplikacji biurowych 
i sprzętu specjalistycznego dla niewidomych i słabowidzących.” 
dofinansowanego przez Prezydenta Miasta Zabrze Fundacja 
zorganizowała kurs, którego celem było nabycie umiejętności 
posługiwania się aplikacjami biurowymi oraz najnowszymi 
wersjami programów udźwiękowiających komputer, 
przeznaczonych dla niewidomych i słabowidzących 
użytkowników. Uczestnictwo w projekcie, dzięki zdobyciu 
umiejętności adekwatnych do potrzeb środowiska pracy biurowej, 
nauki czy działalności społecznej przyczyniło się do aktywizacji 
zawodowej i społecznej beneficjentów.
W ramach projektu „Wszystko o Województwie Podlaskim – 
niewidomi poznają historię i zabytki naszego regionu.” 
dofinansowanego przez Zarząd Województwa Podlaskiego 
Fundacja opracowała i wydała książkę opisującą najciekawsze 
miejsca i historie związane z Województwem Podlaskim. Pozycja 
ma również prezentować możliwości jakie region oferuje osobom 
niepełnosprawnym. Pozycja zostanie wydana zarówno w brajlu 
jak i czarnodruku powiększonym, a jej głównymi adresatami będą 
osoby z dysfunkcją wzroku oraz ich bliscy.
W ramach projektu „Radość z życia to przywilej nas wszystkich - 
niecodzienna inicjatywa w Powiecie Cieszyńskim.” 
dofinansowanego przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego Fundacja 
zorganizowała serię szkoleń, których celem była nauka jak żyć 
nie rezygnując z przyjemności np.: grania w ping ponga, 
gotowania, zwiedzania, korzystania z funkcji komputera i wielu 
innych. Kursy organizowane były w salach wyposażonych w 
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odpowiednio przystosowane zestawy komputerowe, a same 
zajęcia były prowadzone przez osoby niewidome lub 
słabowidzące, które aktywnie żyją i nieustannie uczą się czegoś 
nowego. Spotkanie z takimi ludźmi pokazało uczestnikom, iż nie 
muszą uciekać przed światem, który stoi przed nimi otworem.
W ramach projektu „Historia powstańcza dla wszystkich - 
materiały historyczne dostępne dla Niewidomych.” 
dofinansowanego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego 
Fundacja zaoferowała wszystkim niewidomym mieszkańcom 
województwa mazowieckiego i nie tylko, zestaw wypukłych grafik 
oraz pisanych w brajlu książeczek. Wypukłe grafiki to jeden z 
najlepszych sposobów przekazania osobom niewidomym wiedzy 
na temat kształtów i wyglądu obiektów. Zestawy zostały 
przekazane do PZNów, Tyflopunktów i ośrodków dla osób 
niewidomych, na terenie całego województwa mazowieckiego.
W ramach projektu „Mazowsze dostępne dla wszystkich - edycja 
druga: Mazowsze południowe.” dofinansowanego przez Zarząd 
Województwa Mazowieckiego, trzech niewidomych specjalistów, 
mających doświadczenie w zwiedzaniu tras
turystycznych oraz posiadających gruntowne przygotowanie 
teoretyczne i praktyczne w tym obszarze, wraz z trzema 
widzącymi specjalistami z zakresu tyflorehabilitacji, przez około 
miesiąc zwiedzało tereny południowego Mazowsza pod kątem 
dostosowania tamtejszych tras i obiektów turystycznych dla:
- osób niewidomych i słabowidzących,
- osób głuchoniewidomych,
- osób z pogorszonym widzeniem, które nie posiadają orzeczenia 
o niepełnosprawności,
- osób starszych;
owocem tych działań jest publikacja nt. atrakcji mazowsza 
południowego i jego dostępności dla osób niepełnosprawnych.
Projekt „Nowe możliwości integracyjnego rozwoju niewidomych” 
to nowatorski program rozwoju, aktywizacji, integracji społecznej, 
przeciwdziałający wykluczeniu i izolacji osób niepełnosprawnych, 
opracowany przez ekspertów Fundacji działających od lat na 
rzecz środowiska osób z dysfunkcją wzroku. Program miał 
również na celu stworzenie warunków do rozwoju różnych 
zainteresowań wśród osób niewidomych oraz słabowidzących, w 
tym zainteresowań kulinarnych. Cel ten osiągnęliśmy poprzez 
integrację osób niewidomych z osobami widzącymi. Osoby 
widzące, posiadając odpowiednią wiedzę, dużo chętniej 
współpracują z osobami niewidomymi, które dzięki temu częściej 
uczestniczą w życiu społecznym. Bo czyż nie jest najlepszą 
rehabilitacją wspólna zabawa i integracja?!
W ramach projektu „Muzyka i sport - najlepszy sposób aktywizacji 
osób niepełnosprawnych.” dofiansowanego przez Zarząd 
Województwa Mazowieckiego, Fundacja zorganizowała dla osób 
niewidomych i słabowidzących imprezę kulturalno-sportową. Był 
to koncert jazzowy wybitnego niewidomego pianisty Janusza 
Skowrona wraz z turniejem tenisa stołowego dla niewidomych 
oraz turniejem strzeleckim. W ten sposób pragnęliśmy 
uzmysłowić niewidomym i słabowidzącym , że wada wzroku nie 
powoduje wykluczenia z życia sportowego i kulturalnego. W 
ubiegłym roku opinię publiczną obiegła informacja, że firma 
Google stworzyła pierwszy na świecie samochód, który może 
prowadzić osoba niewidoma, dlaczego więc nie może strzelać z 
broni? Na potrzeby akcji wypożyczyliśmy specjalnie 
skonstruowane pistolety, dzięki którym osoba niewidoma mogła 
celować do elektronicznej tarczy i oddawać strzał. Ping-pong dla 
niewidomych to projekt własny naszej Fundacji. Na spotkanie 
przybyło ok. 350 gości.
Gdańsk dla Wszystkich - Dantiscum, Dantis, Gedanum, Danzig"
Dzięki środkom PFRON za pośrednictwem MOPR w Gdańsku 
stworzyliśmy przewodnik po Gdańsku w powiększonym druku 
oraz brajlu (druk transparentny). Całości dopełniła wypukła grafika 
fasad najważniejszych obiektów w mieście. Przewodnik został 
rozdany 50 osobom niewidomym i niedowidzącym 
zamieszkującym rejon miasta Gdańska.
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2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 94.99.Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności) Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
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5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Wynajem powierzchni wystawienniczej

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

94.99.Z

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków 
i strat) 2 856 636,08 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 37 578,15 zł

4. Przychody z działalności finansowej 0,00 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 8 885,01 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 2 563 226,99 zł

0,00 zł

2 452 116,99 zł

111 110,00 zł

0,00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 220 612,28 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z funduszy celowych
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0,00 zł

60 900,00 zł

157 012,28 zł

2 700,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

8. Z innych źródeł 0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 37 578,15 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 37 578,15 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0,00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 8 885,01 zł

3.Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania

1 Działalność statutowa 8 885,01 zł
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4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez 
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2 849 272,31 zł 0,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego
b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja
e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

279 228,69 zł 0,00 zł

2 657,66 zł 0,00 zł

2 567 386,02 zł 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku publicznego, zgodnie z 
art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 
43, poz. 226)
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3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych 
zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego, lub zawarła umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat 
lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

32,0 osób

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w 
przeliczeniu na pełne etaty

(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku 
pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części 
etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i 
podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

25,0 etatów

163,0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

0,00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0,00 osób prawnych

organizacja pozyskała 0 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy

(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami 
są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby 
niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)

20,00 osób

2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
krótszy niż 30 dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)
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w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0,00 osób

0,00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0,00 osób

0,00 osób

e) inne osoby 20,00 osób

55,00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0,00 osób

0,00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0,00 osób

0,00 osób

e) inne osoby 55,00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 1 494 244,78 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

1 147 791,64 zł

1 147 791,64 zł

nagrody

premie

0,00 zł

0,00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 346 453,14 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną 
działalnością pożytku publicznego

1 494 244,78 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1 494 244,78 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą organizacji

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie 
i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

4 150,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

763,93 zł
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VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

19 745,00 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

16 966,00 zł

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami 
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji 
wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 111 110,00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 2 463 702,00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Sprzęt komputerowy 144 438,00 zł
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X.Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co 
najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) 
lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku 
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 
2852)

5. Dodatkowe informacje

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Marek Kalbarczyk - Prezes Zarządu Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli

1 Audyt projektów realizowanych przez fundację niezależny biegły rewident 2012-12-31

2 Czynności sprawdzające PFRON 2012-12-31
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